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KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN

FÖRVALTNINGRÄTTL
Förvaltningerä�elen innehåller land annat en allmän ekrivning av otadrä�föreningen och
fa�gheten. Du hi�ar ockå trelen ekrivning med vik�g informa�on från det gångna räkenkapåret
amt e� förlag på hur året vint eller förlut ka ehandla, om föreningtämman elutar om. n vik�g
uppgi� om ka framgå i förvaltningerä�elen är om otadrä�föreningen är äkta eller oäkta e�erom
det enare medför ka�ekonekvener för den om äger en otadrä�.

RULTATRÄKNING
I reultaträkningen kan du e om föreningen har gå� med vint eller förlut under räkenkapåret. Du kan
ockå e var föreningen intäkter kommit ifrån, och vad om har kotat pengar. Avkrivningar inneär a�
man inte okför hela kotnaden på en gång, utan fördelar den över en längre �dperiod. Avkrivningar
inneär alltå inte något u�löde av pengar. Många nildade föreningar gör tora underko� i
reultaträkningen varje år vilket vanligtvi eror på a� avkrivningarna från köpet av fa�gheten är å höga.

ALANRÄKNING
alanräkningen är en pegling av föreningen ekonomika tällning vid en vi �dpunkt. I en årredovining
är det all�d räkenkapåret ita dag. I alanräkningen kan du e föreningen �llgångar, kulder och egna
kapital. I en otadrä�förening etår eget kapital o�at av inater (och iland upplåteleavgi�er),
underhållfond och ackumulerade (”alanerade”) vinter eller förluter. I en alanräkning är all�d
�llgångarna exakt lika tora om umman av kulderna och det egna kapitalet. Det är det om är ”alanen”
i alanräkning.

KAAFLÖDANALY
Kaa�ödet är otadrä�föreningen in- och utetalningar under en vi period. Många gånger äger
kaa�ödeanalen mer än reultaträkningen. Här kan man utläa hur mcket föreningen likviditet (pengar
i kaan) har ökat eller minkat under året, och vilka delar av verkamheten pengarna kommer ifrån/har gå�
�ll.

NOTR
I via fall räcker inte informa�onen om de olika poterna i reultat- och alanräkningen �ll för a� förklara
vad i�rorna inneär. För a� du om läer årredoviningen ka få mer informa�on �nn noter om är mer
peci�ka förklaringar �ll reultat- och alanräkning. Om det �nn en i�ra redvid en rad i reultat- eller
alanräkningen etder det a� det �nn en not för den poten. Här kan man �ll exempel få informa�on om
inveteringar om gjort under året och en mer detaljerad ekrivning över lånen, hur tora de är, vilken
ränta de har och när det är dag a� villkorändra dem.

GILTIGHT
Årredoviningen är trelen dokument. Föreningtämman elutar om a� fattälla Reultat- och
alanräkningen, amt trelen förlag �ll reultatdipoi�on. I dea delar gäller dokumentet e�er det a�
tämman fa�at elut aveende de�a.
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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN

ALLMÄNT OM VRKAMHTN
Föreningen har �ll ändamål a� främja medlemmar ekonomika intreen genom a� i föreningen hu
upplåta otadrä�lägenheter under n�janderä� och utan �degränning.

Föreningen regitrerade 2015-07-01.

Föreningen är e� privatotadföretag enligt inkomtka�elagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
otadrä�förening.

Föreningen har 78 otadrä�er om totalt 4 756 kvm och 1 lokal om 51 kvm.

Fa�gheten är föräkrad ho Länföräkringar kåne.

imon Anderon Ordförande
Gilert Peine Vice Ordförande
alwant ingh Ledamot
Lennart andgren Ledamot
tellan Klint Ledamot
Okar erntorp uppleant
Maja Nordtröm uppleant
Jan Jönon uppleant
Mari Anderon uppleant (avgick nov 2021)

amtliga ledamöter och uppleanter kan endat välja upp �ll 2 år med nuvarande tadgar.

rik
Mauritzon

Revior
rnt &
Young

trelen har under verkamhetåret ha� 12 protokollförda ammanträden.
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konomik
förvaltning

Nao

Tek.förvaltning C A
.On Fjärrvärme och el
redalick
Förvaltning A

Trädgårdkötel

ilpoolavtal M ilar Group A
Gunnar karlen
verige A

amaretavtal Ven�la�on och
värmecentral
Med �era

Väentliga händeler under räkenkapåret

Föreningen gick ä�re än udgeterat 2021. Under året om gå� har amtliga garageplater hållit uthrda
och även lokalen har varit uthrd. trelen har en ra dialog med Hökerum gg för a� äkertälla a�
garan�ärenden ekota av Hökerum. � av föreningen anklån förhandlade ner �ll en lägre ränta,
omförhandling av �erligare e� lån kommer ke under 2022. Tack vare väentligt minkade räntekotnader,
i amand med låga nivåer av övriga kotnadökningar er trelen poi�vt på föreningen ekonomika
poi�on framåt med poi�va kaa�öden.

Under 2021 hade trelen en nära dialog med chindler Hi för a� iden��era och föregga prolem om
medfört merkotnader för föreningen, aretet har ge� reultat. Hiarna har tannat färre gånger och
ervicekotnaderna har minkat.

Under 2021 har n� avtal tecknat för Teknik förvaltning med redalick Förvaltning A. De�a avtal
örjade gälla 2022-01-01.

Avtal har tecknat med .ON gällande laddplater i garaget om kommer intallera under våren 2022.

Avtal har tecknat med Coulom L gällande intalla�on av e� komple� mättem för omggnad �ll IMD.
Det har även tecknat avtal med .L. tem A för aonnemang av tjänter om kräv för IMD-löningen.

Tack vare e� go� reultat ehövde ingen hrekorrigering göra �ll 2022.
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MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenkapåret örjan var 110 t. Vid räkenkapåret lut fann det 104
medlemmar i föreningen. Det har under året ke� 11 överlåteler.

FLERÅRSÖVERSIKT
2021 2020 2019 2018

Ne�oomä�ning 3 564 421 3 752 997 3 715 651 3 765 848
Reultat e�er �n. poter -426 270 -217 827 -418 232 -408 594
oliditet, % 71 70 70 70
Y�re fond 849 750 849 750 648 000 422 000
Taxeringvärde 131 039 000 131 039 000 131 039 000 112 573 000
otadta, kvm 4 756 4 756 4 756 4 756
Åravgi� per kvm otadrä�ta, kr 659 659 659 659
Lån per kvm otadta, kr 13 605 13 747 13 877 13 877
elåninggrad, % 29,66 29,75 29,81 29,89

oliditet % de�niera om: Juterat eget kapital / totalt kapital
elåninggrad % de�niera om: fa�ghetlån / okfört värde för ggnad och mark

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2020-12-31
Dip av föreg

år reultat
Dip av

övriga poter 2021-12-31
Inater 158 200 000 - - 158 200 000
Fond, �re underhåll 849 750 - - 849 750
alanerat reultat -1 786 437 -217 827 - -2 004 264
Året reultat -217 827 217 827 -426 270 -426 270
get kapital 157 045 486 0 -426 270 156 619 216
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RESULTATDISPOSITION
Till föreningtämman förfogande tår följande medel:

alanerat reultat -2 004 264
Året reultat -426 270

Totalt

trelen förelår a� medlen diponera enligt
följande

Reervering fond för �re
underhåll

226 000

alanera i n räkning -2 656 534

Föreningen ekonomika tällning i övrigt framgår av följande reultat- och alanräkning amt noter.
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Resultaträkning
Not 2021-01-01 -

2021-12-31
2020-01-01 -
2020-12-31

RÖRLINTÄKTR 2
Ne�oomä�ning 3 564 421 3 752 995
Röreleintäkter 24 758 27 750

umma röreleintäkter 3 589 179 3 780 745

RÖRLKOTNADR
Dri�kotnader 3-6 -1 471 134 -1 356 169
Övriga externa kotnader 7 -171 745 -158 677
Peronalkotnader 8 -58 864 -59 647
Avkrivningar av materiella anläggning�llgångar -1 620 660 -1 620 660

umma rörelekotnader -3 322 404 -3 195 153

RÖRLRULTAT 266 775 585 592

FINANILLA POTR
Ränteintäkter och liknande reultatpoter 6 024 5 012
Räntekotnader och liknande reultatpoter 9 -699 069 -808 431

umma �naniella poter -693 045 -803 419

RULTAT FTR FINANILLA POTR -426 270 -217 827

ÅRT RULTAT -426 270 -217 827
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Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Materiella anläggning�llgångar
ggnad och mark 10 218 172 639 219 793 299

umma materiella anläggning�llgångar 218 172 639 219 793 299

Finaniella anläggning�llgångar
Långfri�ga värdepapperinnehav 11 15 580 15 580

umma �naniella anläggning�llgångar 15 580 15 580

UMMA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR 218 188 219 219 808 879

OMÄTTNINGTILLGÅNGAR
Kor�ri�ga fordringar
Kund- och avgi�fordringar 16 244 416 250
Övriga fordringar 12 623 220 4 604
Förutetalda kotnader och upplupna intäkter 13 363 468 63 323

umma kor�ri�ga fordringar 1 002 932 484 177

Kaa och ank
Kaa och ank 3 180 998 2 993 555

umma kaa och ank 3 180 998 2 993 555

UMMA OMÄTTNINGTILLGÅNGAR 4 183 929 3 477 732

UMMA TILLGÅNGAR 222 372 148 223 286 611
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Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

GT KAPITAL
undet eget kapital
Medleminater 158 200 000 158 200 000
Fond för �re underhåll 849 750 849 750

umma undet eget kapital 159 049 750 159 049 750

Fri� eget kapital
alanerat reultat -2 004 264 -1 786 437
Året reultat -426 270 -217 827

umma fri� eget kapital -2 430 534 -2 004 264

UMMA GT KAPITAL 156 619 216 157 045 486

Långfri�ga kulder
kulder �ll kredi�n�tut 14 42 741 834 43 079 711

umma långfri�ga kulder 42 741 834 43 079 711

Kor�ri�ga kulder
kulder �ll kredi�n�tut 21 962 203 22 300 082
Leverantörkulder 147 002 99 512
ka�ekulder 2 544 2 538
Övriga kor�ri�ga kulder 493 100 328
Upplupna kotnader och förutetalda intäkter 15 898 856 658 954

umma kor�ri�ga kulder 23 011 098 23 161 414

UMMA GT KAPITAL OCH KULDR 222 372 148 223 286 611
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Kassa�ödesanalys
2021-01-01 -
2021-12-31

2020-01-01 -
2020-12-31

Likvida medel vid året örjan 2 993 555 2 279 438
Reultat e�er �naniella poter -426 270 -217 827

Jutering av poter om inte ingår i kaa�ödet
Utrangering anläggning�llgång 0 0
Året avkrivningar 1 620 660 1 620 660
oklutdipoi�oner 0 0
Nedkrivningar 0 0
Kaa�öde från löpande verkamhet 1 194 390 1 402 833

Kaa�öde från förändring i rörelekapital
Ökning (-), minkning (+) kor�ri�ga fordringar 25 584 -121 465
Ökning (+), minkning (-) kor�ri�ga kulder 187 563 -60 434
Kaa�öde e�er förändringar i rörelekapital 1 407 537 1 220 934

Inveteringar
Finaniella placeringar 0 0
Året inveteringar 0 0
Kaa�öde från inveteringar 0 0

Finanieringverkamhet
get undet kapital 0 0
Ökning (-) minkning (+), av långfri�ga fordringar 0 0
Ökning (+) minkning (-), av långfri�ga kulder -675 756 -506 818
Kaa�öde från �nanieringverkamhet -675 756 -506 818

ÅRT KAAFLÖD 731 781 714 116

LIKVIDA MDL VID ÅRT LUT 3 725 336 2 993 555
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Noter

NOT 1, REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årredoviningen för rf keppträdgården 2 i Vätra Hamnen har upprä�at enligt Årredovininglagen och
okföringnämnden allmänna råd 2012:1 (K3), årredovining och koncernredovining.

Redovining av intäkter
Intäkter okför i den period de aver oave� när etalning eller aviering ke�.

Anläggning�llgångar
Materiella anläggning�llgångar redovia �ll anka�ningvärde minkat med avkrivningar. ggnader och
inventarier kriv av linjärt över den edömda ekonomika livlängden. Avkrivning�den grundar ig på
edömd ekonomik livlängd av �llgången.

Följande avkrivning�der �llämpa:

ggnad 1-6,7 %

Markvärdet är inte föremål för avkrivning. etående värdenedgång hantera genom nedkrivning.
Föreningen �naniella anläggning�llgångar värdera �ll anka�ningvärde. I de fall �llgången på
alandagen har e� lägre värde än anka�ningvärdet ker nedkrivning �ll det lägre värdet.

Omä�ning�llgångar
Fordringar uppta �ll det elopp om e�er individuell prövning eräkna li etalt.

Föreningen fond för �re underhåll
Reervering �ll föreningen fond för �re underhåll ingår i trelen förlag �ll reultatdipoi�on. �er a�
elut tagit på föreningtämma ker överföring från alanerat reultat �ll fond för �re underhåll och
redovia om undet eget kapital.

Fa�ghetka�
Fa�ghetka�en utgår med 1 % av gällande taxeringvärde på lokaler.

Fa�ghetlån
Lån med en indning�d på e� år eller mindre ta i årredoviningen upp om kor�ri�ga kulder.

NOT 2, RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020
Hreintäkter, lokaler 87 486 87 272
Hreintäkter, p-plater 147 000 342 600
Åravgi�er, otäder 3 133 680 3 133 680
Övriga intäkter 221 013 217 193
umma 3 589 179 3 780 745
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NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL 2021 2020
eiktning och ervice 9 161 22 882
Fa�ghetkötel 222 064 172 863
nöko�ning 48 406 5 376
Trädgårdarete 54 044 0
Övrigt 76 389 82 320
umma 410 065 283 440

NOT 4, REPARATIONER 2021 2020
Löpande underhåll 108 739 167 483
Planerat underhåll 0 24 250
umma 108 739 191 733

NOT 5, TAXEBUNDNA KOSTNADER 2021 2020
Fa�ghetel 256 393 151 612
ophämtning 102 787 103 137
Uppvärmning 171 620 129 712
Va�en 195 000 230 054
umma 725 801 614 515

NOT 6, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 2021 2020
redand 104 759 82 029
Fa�ghetföräkringar 39 875 38 563
Fa�ghetka� 30 390 30 390
Kael-TV 51 505 67 282
Övrigt 0 48 216
umma 226 529 266 480

NOT 7, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2021 2020
Förrukningmaterial 8 344 4 121
Kameral förvaltning 81 844 81 844
Konultkotnader 10 500 0
Reviionarvoden 15 125 17 750
Övriga förvaltningkotnader 55 932 54 962
umma 171 745 158 677



225 718 115 225 718 115

-7 545 476 -5 924 816
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NOT 8, PERSONALKOSTNADER 2021 2020
ociala avgi�er 11 264 12 347
trelearvoden 47 600 47 300
umma 58 864 59 647

NOT 9, RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2021 2020
Räntekotnader aveende kulder �ll kredi�n�tut 699 069 808 431
umma 699 069 808 431

NOT 10, BYGGNAD OCH MARK 2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerat anka�ningvärde 225 718 115 225 718 115
Året inköp 0 0

Utgående ackumulerat anka�ningvärde

Ingående ackumulerad avkrivning -5 924 816 -4 304 156
Året avkrivning -1 620 660 -1 620 660

Utgående ackumulerad avkrivning

Utgående retvärde enligt plan

I utgående retvärde ingår mark med 110 398 205 110 398 205

Taxeringvärde
Taxeringvärde ggnad 89 729 000 89 729 000
Taxeringvärde mark 41 310 000 41 310 000
umma 131 039 000 131 039 000

NOT 11, LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2021-12-31 2020-12-31
Ak�er och andelar 15 580 15 580
umma 15 580 15 580
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NOT 12, ÖVRIGA FORDRINGAR 2021-12-31 2020-12-31
Klientmedelkonto 544 339 0
ka�efordringar 7 677 0
ka�ekonto 4 604 4 604
Övriga fordringar 66 600 0
umma 623 220 4 604

NOT 13, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31
redand 40 816 0
Föräkringpremier 20 229 19 646
Förvaltning 20 922 0
Övriga förutetalda kotnader och upplupna intäkter 281 501 43 678
umma 363 468 63 323

NOT 14, SKULDER TILL
KREDITINSTITUT

Villkorändringdag Ränteat
2021-12-31

kuld
2021-12-31

kuld
2020-12-31

wedank 2022-04-25 1,70 % 21 511 699
wedank 2023-04-25 0,88 % 21 568 012
Handelanken 2024-04-30 0,48 % 21 624 326
umma 64 704 037

Varav kor�ri�g del 21 286 447

nligt föreningen redoviningprinciper, om ange i not 1, ka de delar av lånen
om har lutetalningdag inom e� år redovia om kor�ri�ga �llamman med
den amortering om planera a� ke under näta räkenkapår.
Lån med lutetalningdag under 2022 omä� vid förfall.

NOT 15, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31
eräknat reviionarvode 18 000 0
l 55 363 0
Förutetalda avgi�er/hror 298 007 291 612
Löner 12 600 0
ociala avgi�er 3 958 0
Utgi�räntor 84 037 103 122
Va�en 250 000 0
Övriga upplupna kotnader och förutetalda intäkter 176 891 264 220
umma 898 856 658 954
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NOT 16, STÄLLDA SÄKERHETER 2021-12-31 2020-12-31
Fa�ghetinteckning 67 576 000 67 576 000
umma 67 576 000 67 576 000

Underskrifter

____________________________,  ________  –  ____  –  ____
Ort och datum

imon Anderon
Ordförande

Gilert Peine
Vice Ordförande

alwant ingh
Ledamot

Lennart andgren
Ledamot

tellan Klint
Ledamot

Vår reviionerä�ele har lämnat  ________  –  ____  –  ____

rnt & Young A
rik Mauritzon
Auktorierad revior



Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skeppsträdgården 2 i Västra Hamnen, 769630-2848.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Skeppsträdgården 2 i Västra Hamnen
för år 2021-01-01 – 2021-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens inter-
na kontroll som har betydelse för vår revision för att ut-
forma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effek-
tiviteten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Brf skeppsträdgården 2
för 2021, samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som före-
ningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-
leken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi-
ditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be-
tryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om i
något väsentligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen

 på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för-
slaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Malmö enligt det datum som framgår av vår elektroniska
underskrift

Ernst & Young AB

Erik Mauritzson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skeppsträdgården 2 i Västra Hamnen, 769630-2848.


Rapport om årsredovisningen
Uttalanden


Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Skeppsträdgården 2 i Västra Hamnen
för år 2021-01-01 – 2021-12-31.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.


Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.


Grund för uttalanden


Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Styrelsens ansvar


Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.


Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.


Revisorns ansvar


Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:


 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.


 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens inter-
na kontroll som har betydelse för vår revision för att ut-
forma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effek-
tiviteten i den interna kontrollen.


 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.


 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.


 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden


Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Brf skeppsträdgården 2
för 2021, samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.


Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


Grund för uttalanden


Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Styrelsens ansvar


Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som före-
ningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-
leken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi-
ditet och ställning i övrigt.


Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be-
tryggande sätt.


Revisorns ansvar


Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om i
något väsentligt avseende:


 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen


 på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
årsredovisningslagen eller stadgarna.


Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för-
slaget är förenligt med bostadsrättslagen.


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med bostadsrättslagen.


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.


Malmö enligt det datum som framgår av vår elektroniska
underskrift


Ernst & Young AB


Erik Mauritzson
Auktoriserad revisor
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